Personal calificat,
orientat pentru:
 servicii informaţionale şi
educaţionale de calitate
 deschidere/disponibilitate/
parteneriat profesional
 crearea unui mediu favorabil
de învăţare
 impulsionarea
spiritului/activităţilor creative
şi inventive

Departamentul
Informaţional
Biblioteconomic –
cheia succesului tău !
24+ motive
pentru a vizita DIB

 Serviciul Multimedia (acces



Internet, colecţii de documente
electronice, filme didactice,
multimedia, acces la programe
informaţionale – bloc 3, et. 4)
Săli de lucru în grup (destinate
învăţării în echipe . bloc 1, et. 6)

 Centrul de Informare şi
Documentare ULIM (colecţii

speciale, acces baze de date,
informaţie mobilităţi etc. – bloc 1, et.
6)

 Centrul de Informare a

Uniunii Europene (biblioteca

Spaţii funcţionale elegante şi
benefice învăţării:

UE, acces la baze de date, activităţi de
informare şi promovare – bloc 1, et.
6)

 Sala de Lectură nr. 1
(economie, informatică şi inginerie,

 Centrul de Informare ONU

 Sala Polivalentă de Lectură
nr. 2 (drept, istorie şi relaţii



(publicaţii ONU, acces la baze de date,
activităţi publice şi promoţionale –
bloc 1, et.6)

biomedicină, arta şi sport – bloc 1, et.
5)

internaţionale, psihologie şi asistenţă
socială, sociologie, filozofie, religie,
educaţie – bloc 1, et. 6)

 Sala de Lectură nr. 3

„Filologie RomanoGermanică” (filologie, lingvistică,
literaturi, jurnalism şi ştiinţe ale
comunicării – bloc 3, et. 4)

Centrul de Limbă şi Cultură
Chineză (acces la informaţie şi

documente ce ţin de istoria, cultura,
civilizaţia Chinei; manuale în sprijinul
învăţării limbii chineze – bloc 3, et.4)

Resurse informaţionale:
 cărţi, ziare
sprijinul

reviste în
procesului

didactic şi de cercetare
universitar, în acces liber la
raft
 baze de date instituţionale
(repozitoriu, e-biblioteca)
 baze de date naţionale şi
internaţionale
(consorţiu
„Resurse
electronice
pentru
Moldova”,
ale
asociaţiilor
internaţionale
şi
ale
universităţilor+partenere
de
proiect)



CD , DVD, casete audiovideo (în spaţiul Serviciului
Multimedia)



colecţii speciale (disertaţii,
autoreferate, cărţi cu autografe,
valori bibliofile etc.)

 catalog electronic
Servicii/produse:
 consultarea documentelor
 servicii la distanţă (prin
telefon, e-mail)
 acces catalog electronic,
baze de date
 servicii de informare şi
cercetare bibliografică

 servicii de asistenţă şi
îndrumare informaţională
 posibilităţi de implicare a
utilizatorilor
pentru
producerea conţinuturilor
informaţional-bibliotecare
(achiziţii, servicii, produse)
 e-Buletine lunare şi anuale


(achiziţii noi lunare/anuale în
colecţiile DIB)
e-expoziţii
(intrări
noi,
publicaţii ale universitarilor,
tematice, valori bibliofile)

 servicii info-didactice
 cercetări
infobiblioteconomice
 servicii culturale (marcarea
evenimentelor
informaţionale,
manifestări culturale, saloane şi
expoziţii de publicaţii)

Formarea culturii informaţiei
(mini-cursuri):
 „Cum se iau notiţe asupra
documentului”
 „Mânuirea
programelor
Microsoft Office (pachet
informaţional)”

 „Utilizarea
Internetului
(pachet informaţional)”
 „Utilizarea
catalogului
electronic ”
 „Utilizarea paginii WEB
DIB. Servicii informaţionale
on-line”
 „Pagina WEB ULIM: oportunităţi logistice, informaţionale şi promoţionale”
 „Baze de date on-line,
oferite de DIB”
 „Acces Deschis. Platforme
universitare”
 „Evaluarea
informaţiei:
criterii aplicate pentru
documentele tradiţionale şi
on-line”
 „Nu plagiatului!”
 „Referinţe
bibliografice:
elaborare, prezentare şi
citare”.
***
„Prin Informaţie – spre
Cunoştinţe şi Cunoaştere”

